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اقتراح حلول عقالنية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على الصحة على ضوء   :الكفاءة القاعدية 
 .المعلومات المتعلقة بدور كل من النظام العصبي والهرموني في التنظيم الوظيفي للعضوية

.آليات التنظيم على مستوى العضوية: 1مجال التعلمي   

  .التنسيق العصبي الهرموني:    3 الوحدة التعلمية

 .تأثير عصبونات تحت السرير البصري على اإلفرازات المبيضية:  2األداء 

ماهو الجهاز المتحكم في نشاط الغدة النخامية؟: المشكلة  

فصوص الفص  3لها   اإلنسان جمجمة غدة تقع في تجويف عظمي في (   pituitary gland(النخامية  الغدة 

منبه الهرمون ال  يقوم الفص االمامي بإفراز هرمونات مثل. األمامي والفص الخلفي والفص األوسط

 (.LH)  والهرمون اللوتيئيني (FSH) للجريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الفص األمامي للغدة النخاميةفرضية حول التحكم العصبي في نشاط  إقترح

 : الفرضية

 :المصادقة على صحة الفرضية المقترحة

 : العالقة الوظيفية بين تحت السرير البصري والغدة النخامية

 من كتاب ج م ع  222ص  5الوثيقة 

 .السرير البصري و الغدة النخاميةالعالقة بين عصبونات تحت  إشرح

: الشرح

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9
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 نتيجة 

 
 

 : النخامية -إستخراج الطبيعة الدفقية لإلفرازات تحت السريرية

 لسريرالتحت لخلفية المنطقة ا)لسريرية اتحت ة لغدامخربة ك لماكاانثى ألتجربة على اجريت أ: تجربة

ى خرأحيانا ة، و أمستمررة حيانا بصوألحقن ن احيث يكو، GnRHن بهرمودة لقراتم حقن ، إذ (يلبصرا

 .ملدالنخامية في ت الهرموناانسبة ة تمّ معاير، و Pulsatile)فقي دحقن )فقية رة دبصو

 26. ص 6 لوثيقةاي مبينة في ه: لنتائجا
 حلل نتائج هذه التجربة

  :لنتائجاتحليل 

   بعد تخريب إنتقائي لمنطقة تحت السرير البصري  GnRHتأثير حقن   تمثل الوثيقة
، LH)و  (FSHلنخامية ت الهرمونااز افرإكبير في  ضنخفاالى إ GnRHن لهرمو لمستمرالحقن ادي يؤ

 .لنخاميةت الهرمونااز افرإ عتفاارلى إ GnRHن لهرمو لدفقيالحقن ادي ببنما يؤ

  :جستنتاا
 L).و  (FSHرموناتها از هفرإلنخامية على ة الغدالتحريض وري ضر GnRHن لدفقي لهرموا ازإلفرا -
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 (.المبيضين)مخطط يمثل آلية التحكم في نشاط المناسل أنجز 

 
 (.المبيضين)يمثل آلية التحكم في نشاط المناسل مخطط 

 

 اإلفرازات المبيضيةتنظيم التنسيق العصبي الهرموني في 
 ؟GnRH العصبيهرمون الكيف يتم التحكم في إفراز : 2المشكلة 

 تحليال لمنحنييات هذه الوثيقةقدم إليك الوثيقة التالية 
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 : التحليل

 : تغيراتلبيانية منحنيات  تمثل الوثيقة

(a) بداللة الزمن تواتر كمونات العمل لعصبونات تحت السرير البصري. 

( b  )هرمون  إفرازGnRH        الزمنبداللة من طرف عصبونات تحت السرير البصري . 

(c  )راز هرمون فإLH الزمن ةبدالل. 

رير البصري زاد إفراز من خالل الوثيقة يالحظ أنه كلما زاد تواتر كمونات العمل لعصبونات تحت الس

والعكس صحيح في . الذي يزداد إفرازه أيضا LHنفس المالحظة فيما يخص إفراز هرمون  GnRHهرمون  

 .حالة تناقص تواتر كمونات العمل على مستوى عصبونات ت س ب 

 زعمل على تحفيز اإلفراكمونات عمل بصورة مستمرة تترسل  عصبونات تحت السرير البصري  : اإلستنتاج

 LHالذي ينتقل في الدم ويحفز الفص األمامي للغدة النخامية على إفراز هرمون  GnRH لهرمون الدفقي 

:الخالصة
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